
مراجعة على القواعد
النحوية



الموضوعات التي سیشملھا االختبار النھائي
في القواعد النحوية

كتاب  الفصل األول
-حروف الجر٤-المفعول به         ٣-الفاعل       ٢- الجملة االسمية.       ١ 
- شبه الجملة الجار والمجرور٥

كتاب  الفصل الثاني
-كان واخواتها                إعراب جملة كان واخواتها1
- إن واخواتها                  إعراب جملة إن واخواتها2



الفاعل

الفاعل.. اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل•
الفاعل اعرابه مرفوع•
عالمة رفع الفاعل الضمة•
للتعرف على الفاعل اسأل بإداة االستفھام (من)•
مثال•
شرب الطفل الحلیب•

من الذي شرب الحلیب؟

الفاعل.:الطفل•
•ُ



المفعول به
ھو اسم منصوب يدل على من وقع علیه الفعل•
عالمة نصبه الفتحة•
للتعرف على المفعول به أسال بأداة االستفھام•

ماذا ؟
مثال –•
شرحت المعلمة الدرَس•
وزع المدير الجوائَز على الطالب•



أعرب الكلمتین الماء- الشعاب التي
تحتھما خط في الفقرة

الماء – مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة

الشعاب- فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة●
الظاهرة على اخره



الجملة االسمیة

عالمة رفع
المبتدأ الضمة

وعالمة رفع
الخبر الصمة

عالبٌة:خبر مرفوع
وعالمة رفعه الضمة
الظاھرة على آخره

المبتدأ
والخبر
يكونان

مرفوعان

السماُء: مبتدأ
مرفوع وعالمة رفعه

الضمة الظاھرة
على اخرٌه

تتكون الجملة
االسمیة من
مبتدأ وخبر

السماء عالیة



أعرب الكلمتین اللتین تحتھما خط(الجو-لطیف)

في فصل الصیف. الجمیعمشرقة  لطیف، والشمس الجو   
يستمتع بالوقت، واألسر مجتمعة، فیشعر الجمیع بالدفء

والسعادة.

الجو.. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاھرة على اخره

مشرقة.. خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاھرة على اخره

اضبط الكلمات التالیة(الجمیع-مجتمعة)

الجمیُع

مجتمعٌة



فيمن

عنإلى

الباءعلى

الالمالكاف

                    حروف الجر –شبه الجملة



مبني
ة

مجرورا

مبنيا



أمثلة :
-نظر محمد إلى السماء1

إلى : حرف جر مبني

السماء : اسم مجرور وعالمة جره الكسره

(إلى السماء )شبه الجملة 

- كافأت المعلمة التالمیذ على الحضور2

على : حرف جر مبني

الحضور : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة

: على الحضورشبه الجملة 



     كان وأخواتھا
كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة اإلسمية,
تجعل المبتدأ اسما لها ويكون مرفوعا وتجعل الخبر خبرا لها

ويكون منصوبا

أصبح صار
لیس أضحى

أمسى ظل
بــات

كانأخوات



األمثلة
العمُل منظُم      (جملة اسمیة  )

 العمُل منظًماكان
إعرابھا الكلمة

كان فعل ماضي ناقص ناسخ
العمل اسم كان مرفوع وعالمة

رفعھ الضمة الظاھرة على
آخره

منظما خبر كان منصوب وعالمة
نصبھ الفتحة الظاھره عللى

آخره



الجملة
االسمية

مرفوعا

خبرا
لها

منصوب
ا



:

- صار الولُد محبوًبا1
- يصبح الطريُق معروًفا2
- تصير األوراُق عجينة3

- كن محبوًبا4

االمثل
ة



إن وأخواتھا
إن وأخواتھا حروف ناسخة تدخل على
الجملة االسمیة فتجعل المبتدأ اسما
لھا ويكون منصوبا وتجعل الخبر خبرا

لھا ويكون مرفوعا



أخوات إن

لكن�



األمثلة
- الصحُة غالیٌة          ( جملة اسمیة )1

إن الصحَة غالیٌة

 – االمتحان ُ مؤجٌل     ( جملة اسمیة )2

لیت االمتحاَن مؤجٌل



اعرب الجملة التالیة ( إنَّ الرياضَة مفیدٌة )

الكلمة إعرابھا

حرف ناسخ مبني على الفتح   إن

الریاضة اسم إن منصوب وعالمة نصبھ
الفتحة الظاھرة على آخره

مفیدةٌ  خبر أن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة
الظاھرة



اعرب ما تحته خط في الفقرة
السابقة

الصفات : اسم مجرور بمن وعالمة جره
الكسره

صبورا: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

استخرج
شبه جملة

من الصفات –
من كنوز



البر�الصدَق



صار الالعُب ماهًرا

مع تمنياتي لكم
بالتوفيق والنجاح


